
Radost z vystřihovánek paní Vránové 

 

Někdy v polovině devadesátých let jsem na krajkářských trzích v Praze viděla ozdoby, které krajky tak 

trochu připomínaly, ale byly vyrobené z papíru – viz www.vranovi.cz. Přesněji řečeno, byly vystříhané, 

a to za pomoci obyčejných nůžek používaných na manikúru. Paní Vránová z Krkonoš, jejich tvůrkyně, 

mi vyprávěla o tom, jak na tenhle nápad přišla: měla v úmyslu vyvěsit za okno svého bytu paličkovaný 

obrázek miminka, aby tak dala vědět známým, že se už narodilo, jenže to nestihla. V porodnici si 

uvědomila, že podle nakresleného podvinku by se dala místo textilní krajky vytvořit vystříhávaná, a 

tak se pustila do práce a výsledek se všem moc líbil. Od té doby už inspirovala mnoho dalších lidí, 

protože při různých příležitostech prodává vzory na všechny možné motivy, ponejvíc přírodní, 

zároveň i vystavuje hotová výtvarná dílka a moc to ji i celou její rodinu baví.  

 

Také ráda vystřihuji, ale podle svého, a tak jsem nejdříve jen obdivovala, jak vkusné ozdoby vycházejí 

paní Vránové z rukou. Sama mám nejradši hlavně vločky z překládaného papíru, které po rozložení 

překvapí svou tak trochu nečekanou podobou - s nimi si vyhraju každou zimu a vypadalo to, že to tak 

i zůstane. Pak jsem ale jednou přece jenom několik předloh koupila, protože jsem potřebovala 

"skladný" dárek pro kamarádku do dopisu...  a jakmile člověk jednou okusí, už se mu to zalíbí a začne 

přemýšlet, co by se dalo ozdobit nebo koho dalšího by mohl obdarovat. Vzhledem ke knihovnickému 

povolání mám takových příležitostí plno. Navíc se mi líbí, že vystřihovánku si můžu snadno založit do 

desek a vzít s sebou někam do čekárny nebo jinam, kde se pustím do díla, po skončení je hned zase 

snadno sbaleno, a tak jsem už toho vystříhala spoustu. Když pak něco z toho doma nebo na pobočce 

Za Parkem vystavím, vybaví se mi chvíle, kdy obrázky vznikaly, a tak bych si mohla sestavit kalendář 

ilustrovaný různými ptáčky, květinami nebo postavičkami podle toho, jaký motiv mám s kterým z 

měsíců spjatý.  

 

Od paní Vránové mám dovoleno zájemcům o stříhání sem tam něco ofotografovat (což by se jinak 

nemělo, protože předlohy jsou vázány autorskými právy), a tak si čtenářky mohou vyzkoušet, jak by 

jim šla práce od ruky. Nakonec si začnou tak jako tak sešity s nákresy kupovat - to už je mnohokrát 

vyzkoušeno. Nebo si nakreslí svoje vlastní - a je to opravdu pak pro někoho pěkný dárek. Je skladný, 

vkusný, a hlavně je vlastnoručně vyrobený a jde, jak se říká, od srdce...                  Alena Hrdličková 

http://www.vranovi.cz/

